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  آر هباب نید هالح هس ارینداز هئ .. ر هماو هج و یت هیرآردا هس
  
 یكاریب ،ۆخ هرب هس یكستیل نھاو هت  هب آوردستان یسالمیئ یرتووگآ هی ینیز هداب یاریب
 و ندامان هئ یآ هییداخواز ی هو هل  هگجب  هم هئ ، هآوردستان یۆم هئ یعیواق یستپ  هب پ
 ندام هئ رو هماو هج یشحاۆخ یاگج  هآ هاریب  هو هئ ر هب هل ر هه یت هیشۆخ یآان هكخستنڕ
 - ب هه ی هرۆج و هل یكساز هنیم هز شیكاریب ر هه،بوو رتووگآ هی یواداران هه روگن هیوال
   .نه هد ست هد هب وتن هرآ هس  هور هگ یخوا  هب شتپ
  
 ،دا ی هاریب و هئ آوردستاندا  هل ت هیموآراسید یگن هم یمۆگ یقاندن هش ناوپ  هل رتووگآ هی
 مانا و هو هبكات رم هگ آوردستاندا  هل ت هیموآراسید یس ساردو ی هم هگ تو هی هد
 نیزان هد موومان هه  هونكچ ، هو هتنر هگب دانگن هد یآان هسندوق و اردنژب ههۆب آان هیقیق هح
  هل  هستیوپ  هوات ، هس هموناف و برآآ  هل  هییتیبر اردنژب هه یآان هییآ هر هس مانا  هل آ هی
 ر هماو هج ی هو هئۆب تبكر شۆخ سازو  هنیم هز  هو هدانگن هد یآان هسندوق و اردنژب هه ی هگڕ
 و نیباشتر بتوان ،ن هآ هد  هس هوموناف برآآ ی هزبانیح و هن هیال و هئ وانن  هل
 بوو هن  هی هس هموناف و هئ كآات م هب ،بدات پ یگن هد و ێرژب هه انینیونجاوترگ
 م هئ رتووگآ هی  هو هی هگروان و هرل هه ،بكات اردنژب هه یشدار هب ناب یت هتاق شیر هماو هج

 م هرد هب هل تر یكنا هآ ی هو هئ ۆب ،آوردستان یمانی هپهاو یستیل ناو  هووچ هن انی هجار
 ی هس هموناف یوا هه و ش هآ و هو هبكات دانگن هد ۆب آوردستان یر هماو هج و ك هخ
   .بكات شۆخ  هانییموآراسید
  
 آوردستاندا  هل ۆم هئ ی هرۆج و هب،یستیل ك هی  هل بوون زارب آوردستان یر هماو هج و ك هخ
  هگج  هم هئ ،خات هداد مدا هرد هب  هل انییاردنژب هه و هس هموناف یبوار  هونكچ ،تآر هد و هی هپ
 یانیگ ڵ هگ هل ش هم هئ ،زانراون آان هنجام هر هب خت هو شپ دایوافوق هت یستیل ك هی هل ی هو هل
   . هو هترگنا ك هی دا هنیق هاستڕ یاردنژب هه
  
 و یرانكارۆگ یآارۆه  هبن هن یآان هنجام هرئ هب و اردنژب هه  هآ ن هآ هواد ش همان هئ موو هه
 موو هه  هب ی هند هگ یدابوونی هپ ۆب شآ هرد هس  هت هحا م هئ نجام هر هس یاآسازچ
 ی هگڕ  هل سالحیئ و یاآسازچ یم هآ هی یاوگن هه تو هی هد رتووگآ هی  هیۆب ، هو هیآان هرۆج
  .بكات پ ست هد  هو هدانگن هد یآان هسندوق و اردنژب هه


